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Butlletí de comunicació amb els i les professionals que treballen per i amb les persones joves de les comarques gironines
U

AVISOS

U

H

De l’1 al 7 de maig es celebra la Setmana Europea de la Joventut (European Youth Week), sota el lema “Shape it, move it, be it”

La Sala d’Art Jove de la Direcció General de Joventut inaugura "La felicitat inconscient", projecte guanyador de la Menció Art
Jove en la passada edició d’Inund’Art. Es podrà veure del 4 al 19 de maig

El Govern amplia l'atenció del servei telefònic 'Infància Respon' per garantir una resposta àgil i eficaç en casos de bullying
escolar, ciberassetjament i abusos sexuals
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el d’Ensenyament reforçaran el telèfon 116 111 Infància Respon

Nova convocatòria de la Secretaria de Transparència i Govern obert d'ajuts a les entitats per oferir suport tècnic i
assessorament personalitzat a projectes de participació interna. El termini de sol·licitud acaba el 16 de maig

Oberta la convocatòria del Departament de la Presidència per a desenvolupar projectes de cooperació a l'Espai Català
Transfronterer. El termini de sol·licitud acaba el 25 de maig

Fins al 3 de maig estarà oberta la participació a la convocatòria de les Beques Carnet Jove, del Programa Connecta’t de
l’Agència Catalana de la Joventut. Un total d’onze beques a joves d’entre 16 i 31 anys en diferents camps professionals. Són
convocatòries dotades amb 5.000 euros cadascuna + una estada formativa d’un any en una empresa de referència del sector

En el marc de la Setmana Europea de la Joventut, la Direcció General de Joventut i l’Agència Catalana de la Joventut
organitzen el curs “Taller d’Activisme Juvenil, Pau i Drets Humans”, el 3 i 5 de maig, de 16 a 18 h, a l’Aula de la Direcció
General de Joventut. Cal inscripció.

L’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) organitza com cada any la sessió formativa sobre novetats en temes d’ensenyament,
que aquest any inclou la perspectiva de gènere en l’orientació. Serà el 9 de maig, de 9:30 a 14h, a la Sala d’actes de la Direcció
General de Joventut a Barcelona. S’oferirà també en directe via streaming

4rt Congrés Català de la Joventut: Els dies 13 i 14 de maig es celebrarà el Congrés Català de la Joventut, trobada que servirà
per plantejar col·lectivament el model de societat que volen els joves

6a Jornada "El procés d'acompanyament amb adolescents en medi obert. L'avaluació participativa", el 16 de maig, tot el dia.
Cal inscripció.

Des de l’AcPpJ cerquen col·laboradores i col·laboradors pel projecte CLOSER. Busquen professionals/entitats interessades en
polítiques inclusives per a joves

L’Escola Tècnica de l’Espectacle de Casa de la Música (ETECAM) amplia l’oferta formativa a partir del curs 2017-2018 amb el
primer Grau Superior en So per a Audiovisuals i Espectacles de les comarques gironines
Del 2 al 5 de maig (de 15:30h a 19h) organitzen les jornades de portes obertes i es podrà visitar la Coma Cros i a la Mirona

Subvencions per al pagament de lloguer. Termini fins al 19 de juny de 2017

Feina Activa App: ha estat dissenyada per poder fer tota la gestió de la cerca de feina mitjançant el dispositiu mòbil
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES referent a la 1a quinzena d’abril de 2017
Materials per a treballar “a l’aula” els drets de les persones migrants i desplaçades.
L'Ajuntament de Girona obre una nova convocatòria d'ajuts per a projectes solidaris realitzats per entitats gironines. La convocatòria consta de dues
línies d'ajuts -una per a projectes de cooperació al desenvolupament i una altra per a projectes d'educació al desenvolupament i sensibilització- i fixa com a
termini per a presentar les sol·licituds, el proper 12 de maig de 2017.
L’Espai Jove Cala Romana de l’Àrea de Joventut de Caldes de Malavella i els Joves Intrèpids (organitzadors de la Festa Major) tornen a organitzar el concurs
de Disseny de Samarreta i Got per la Festa Major del municipi. Es poden presentar dissenys fins el 12 de maig de 2017.
El Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència impulsa la convocatòria d'ajuts a la recerca en qualitat democràtica (DEMOC)
per tal d’impulsar la recerca en matèria de participació ciutadana i qualitat democràtica, i contribuir a la millora del sistema democràtic. Es poden presentar
sol·licituds fina al 24 de maig de 2017,
Recordatori: Pràctiques a la seu d’ACCIÓ a Barcelona i les Oficines Exteriors d’arreu del món, per a joves menors de 26 anys, que estiguin acabant la
carrera o ja l’hagin acabat fa poc i no tinguin encara experiència professional.
Recordatori: Oferta formativa Fundació Paco Puerto, centre de formació de Comissions Obreres. Cursos subvencionats durant els mesos d'abril,
maig i juny dirigits a treballadors/es ocupats/des i aturats/des.
Recordatori: Oberta la presentació de projectes al XXII Fòrum d’Inversió d’ACCIÓ, que enguany tindrà lloc el 6 de juliol a l’Auditori Axa de Barcelona.
S’escolliran 21 projectes empresarials que necessiten finançament. La data límit per a presentar candidatura és el 2 de maig de 2017.
Recordatori: #Friends4Europe: En el marc de la celebració dels 30 anys del programa Erasmus, la Representació de la Comissió Europea a Barcelona llança
un concurs per a Facebook i Instagram on demana als usuaris que comparteixin una fotografia on apareguin amb els seus amics europeus que hagin fet
durant el seu Erasmus o en qualsevol altra ocasió.
Recordatori: Run4Fun EPF una nova l’aplicació gratuïta per a mòbils Android del programa de prevenció universitari En Plenes Facultats (EPF), per conèixer
jugant els efectes de les drogues

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Calendari de Preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2017-2018
L’Oficina Jove de la Selva organitza els dies 2, 3 i 4 de maig un cicle de xerrades sobre les oportunitats de mobilitat a l’estranger existents per a joves:
Camps de Voluntariat (2 de maig), Servei de Voluntariat Europeu (3 de maig), i Treballar a Europa (4 de maig). Es farà a la Biblioteca Municipal Joan Vinyoli
de Santa Coloma de Farners, a les 19.00h.
El Centre Cultural El Seminari de Tarragona serà l’escenari, dimecres 3 de maig, de la jornada “La necessària internacionalització de les ciutats i
territoris”, organitzada pel Consell Català del Moviment Europeu i el centre d’informació Europe Direct Tarragona i dirigida a càrrecs electes i tècnics
responsables d’aquest àmbit en els governs locals. Cal inscripció.
Dins el Cicle de jornades del Pla Nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya, el proper 5 de maig es durà a terme la primera jornada,
sota el títol “Eradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes”. Serà de 10:00 a 13:00h al Museu i Centre d'Estudis de l'Esport Dr. Melcior Colet
(Barcelona). Cal inscripció prèvia.
La nova sessió del 5è cicle de tallers de mobilitat internacional “El Rodamón” organitzat per l’Oficina Jove del Gironès, per tal d’informar els i les joves
interessats/ades en viure una experiència a l’estranger per treballar, estudiar o millorar els seus idiomes, serà la sessió ESTADES A IRLANDA, el proper
dilluns 8 de maig, de 19h a 21h, a l’Estació Espai Jove. Sessió a càrrec de Steven Byrne, jove irlandès que està fent un doctorat de sociolingüística entre la
University of Limerick i la Universitat de Girona i que, a més, és dinamitzador dels grups de conversa en anglès. També hi participarà Mercè Miró, jove
graduada en Biologia que va fer una estada de dos mesos a l’estiu a Irlanda, a través d’un voluntariat. Preu: activitat gratuïta, Cal inscripció prèvia.
Preinscripció a l’Escola Municipal de Música de Girona per al curs 2017-18. Termini fins el dia 10 de maig a les 20h
Dins del 1r Cicle d’Orientació Formativa de Girona CAMINS, organitzat per l’Oficina Jove del Gironès amb l’objectiu de donar eines per afrontar amb
garanties aquells moment en què hem de prendre decisions transcendents per al nostre futur formatiu i professional, el dijous 11 de maig, de 18 a 20h,
s’organitza la sessió ELS ESTUDIS DELS MEUS FILLS: CONEIXES EL SISTEMA EDUCATIU ACTUAL?, dirigida a mares, pares i tutors d’alumnes de 3r i
4t d’ESO. Serà a l’Estació Espai Jove de Girona, a càrrec de tècnics de la mateixa Estació. Activitat gratuïta,
#DerechosEnMovimiento. El dia 11 de Maig, centres educatius de tot l'estat espanyol, s'uniran en una acció simbòlica en suport a les persones migrants i
refugiades. Aquesta és una acció impulsada per Amnistia Internacional i Oxfam Intermón i consisteix en enderrocar un mur de “tetrabriks” en el qual cada
centre hi penjarà tots els missatges de denúncia que vulguin llançar al món. Cal inscripció i accedir al material.
Els dies 18 i 25 de maig, de 17 a 19h, DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall acollirà la 7a edició de les Converses
d’ètica aplicada que portaran per títol “La gestió de la diversitat religiosa en els serveis d’atenció a les persones. Oportunitats i reptes”. Es farà a la
Casa de Cultura de Girona (aula B). Cal inscripció prèvia.
Recordatori: Garantia Juvenil Garrotxa realitza 1r Cicle de Xerrades Informatives de Garantia Juvenil a 6 pobles de la comarca: Besalú el 25 d’abril a les
11h; Les Planes d’Hostoles el 3 de maig a les 20h; Olot el 4 de maig a les 18h; Sant Joan les Fonts el 9 de maig; Sant Jaume de Llierca el 16 de maig; i La
Vall d’en Bas el 23 de maig. Cal inscripció!.
Recordatori: “Viquiprojecte: Educació social":El Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) fan una campanya per a la visibilització
de referents, conceptes i àmbits de l’educació social mitjançant l'enciclopèdia online de contingut lliure, juntament amb DIXIT Centre de Documentació de
Serveis Socials i Amical Wikimedia, i amb la col·laboració de l'Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ), la Coordinadora
per a l’Animació Sociocultural de Catalunya (CASC_CAT), l'Espai Jove Kesse, la Biblioteca de Roquetes i Biblioteques de Barcelona. El 4 de maig, a les 17h,
es fa una sessió presencial a DIXIT Girona per posar en comú i saber quins són els termes de l’àmbit social que es poden trobar en línia actualment.
Recordatori: I Jornada: Adolescència, gènere i drogues, adreçat a professionals que treballen directament amb la població adolescent. Organitzada per la
Subdirecció general de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Serà el 5 de maig 2017, de 9 a 15h, al Palau Macaya (Passeig de
Sant Joan 108, Barcelona). Gratuït. Cal inscripció.
Recordatori: Curs sobre estratègies i recursos de comunicació 2.0. per als projectes Erasmus+. Es tracta d’un “Massive Open on-line Course (MOOC)”
que tindrà lloc del 22 al 26 de maig, online. El termini per a la preinscripció finalitza el 7 de maig de 2017.
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NOTÍCIES DESTACADES
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Butlletí JOVE.CAT, núm. 208, abril 2017
Butlletí d'Inf@ncia, núm. 101
Noves publicacions de la Direcció General de Joventut sobre emigració juvenil i participació cultural
Població activa, ocupació i atur estimats. Resultats de l’EPA del 1r trimestre de 2017
Dolors Bassa: 'Hem posat en marxa un pla de xoc per atendre infants i adolescents tutelats'
#aquiproubullying: neix el programa d'innovació contra l'assetjament als centres educatius catalans
La consellera Dolors Bassa clourà diumenge la Jamborinada, la trobada d'escoltes i guies de Catalunya
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ENLLAÇOS D’INTERÈS

U

Coordinació Territorial de Joventut a Girona
Direcció General de Joventut
Agència Catalana de la Joventut
Formació contínua de la Direcció General de Joventut 2016
JoveCat
E-Joventut
Garantia Juvenil
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
Observatori Català de la Joventut
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Xarxes Socials Joventut
Xarxanet.org. Entitats i voluntaris per un món millor
Adolescents.Cat
Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut
Bones Pràctiques en l'Àmbit de la Joventut
Viquillibre Estratègies de millora educativa
Viqui Guia Jove
Guia per al desplegament operatiu de la qualitat de l’atenció jove. XNEJ
Taula de Referents Europa Jove de Girona
Portal #fonsUECat
Erasmus+ - Jove.cat
Erasmus+
MONCAT: Feina a Catalunya i al món
Web Europa Direct UdG-Girona
Treballar a Europa. XARXA EURES
Portal web de la Diputació de Girona amb l’oferta formativa de millora de l'ocupabilitat
Sexe Joves
Oficina Jove de l'Alt Empordà
Oficina Jove del Baix Empordà
Oficina Jove de la Cerdanya
Oficina Jove de la Garrotxa – L’Ideal
Garrotxa Jove
Oficina Jove del Gironès. L'Estació Jove
Oficina Jove del Pla de l’Estany – Cal Drac
Oficina Jove Ripollès
Jungla jove – Web de l’Oficina Jove de la Selva
Xarxa Treballem amb Joves (XTJOV)
Grup de Facebook – Xarxa Treballem amb Joves
Sala de premsa. Generalitat de Catalunya
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Aquest correu el rebràs tots els divendres fins que tinguem una nova interfície autoritzada pel Puntual de Joventut, excepte en període de vacances, que
pot canviar la seva periodicitat (juliol-agost, setmana santa o Nadal).
En cas que vulguis fer saber cap acte o activitat del teu municipi o comarca perquè ho incloem al correu electrònic dels divendres, pots fer-nos-ho saber fins
el mateix divendres a les 10h a joventut.girona.tsf@gencat.cat
En cas que vulguis donar-te de baixa com a subscriptor/a, respon aquest correu notificant-ho i et traurem de la llista de distribució.
En cas que creguis que algú o alguna persona podria estar interessat/ada en rebre’l, reenvia-li aquest correu electrònic i informa’l/la que pot demanar-nos
l’alta com a subscriptor enviant una petició a joventut.girona.tsf@gencat.cat. Gràcies
HU
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